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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú 
aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom 
liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím 
výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúce vydania. 
 

PROFI LIGNO Kat. č.: 5905 
Aktualizácia 9/2021 

 
Produkt: Hydrofobizačný náter na disperzné a drevené povrchy. 
 
Použitie: Pre vytvorenie vodoodpudivej úpravy dreva a povrchov na báze dreva a ďalej 

povrchových úprav viazaných disperziami. Vhodný tiež pre nenasiakavé minerálne 
podklady. Pre vnútorné i vonkajšie použitie. 

 
Vlastnosti: Znižuje nasiakavosť, zvyšuje odolnosť ošetreného povrchu proti atmosférickým vplyvom 

a napadnutí biotickými škodcami. UV žiarenie neznižuje hydrofóbny účinok prípravku. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
Spotreba materiálu: 

vodný roztok alkylovaných silanolátov 
0,15–0,30 kg/m2(v závislosti na nasiakavosti a štruktúre podkladu) 

 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Vhodným typom podkladu sú anorganické aj organické materiály. Podklad musí byť 
suchý, súdržný, bez nečistôt a separačných vrstiev (prach a prašné častice, mastnoty, 
zvyšky starých náterov a pod.). Voľné a nesúdržné čiastočky musia byť odstránené. 
Medzi rizikové podklady patria podklady vlhké, trvalo zavlhnuté, biologicky napadnuté. 
Spôsob aplikácie: 
Aplikáciu je možné vykonávať nástrekom, s využitím štetca alebo valčeka. Nanášajte až 
do úplného nasýtenia podkladu. Náter aplikujte na miestach chránených pred priamym 
slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom. Pri teplotách vzduchu alebo podkladu 
pod +5 °C nepoužívať. Pracovné náradie a prípadne vzniknuté škvrny v okolí ošetrovanej 
plochy umyte vodou. 
Poznámka: Pri aplikácii na farebné podklady ktoré obsahujú organické pigmenty môže 
v niektorých prípadoch dochádzať k zmene farebného odtieňa. Výsledok aplikácie je 
závislý od typu spojiva náteru alebo omietky a množstva a typu použitých pigmentov. 
Z týchto dôvodov sa odporúča použitie produktu vopred odskúšať. Prípadné riedenie 
prostriedku vykonávať len destilovanou vodou, nie bežnou pitnou vodou. 

 
Odstraňovanie 
odpadu: 

 

Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
 
Skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až 

+30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok nesmie 
zmrznúť. 

 
Balenie: Kanister - 5 kg. 

 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
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